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Pe 22 septembrie 2021, în capitala Republicii Moldova a fost inaugurată Bienala Internațională de Pictură,
la care au participat artiști plastici din diferite țări. Expoziția a avut loc la Muzeul Național de Artă al Moldovei,
al cărui sediu a fost renovat recent.
22 września 2021 roku w stolicy Republiki Mołdawii została otwarta wystawa Międzynarodowego Biennale
Malarstwa, w której udział brali artyści z wielu krajów. Wystawa odbyła się w odrestaurowanym Narodowym
Muzeum Sztuki w Kiszyniowie.
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Dyrektor Narodowego
Muzeum Sztuki Mołdawii
Tudor Zbârnea wręcza nagrodę
Paulinie Żuk

VII Międzynarodowe Biennale
Malarstwa w Kiszyniowie
Najważniejsze wydarzenie roku
dla sztuk wizualnych Republiki Mołdawii – VII Międzynarodowe Biennale
Malarstwa – zostało otwarte w  Kiszyniowie w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa.
Biennale Malarstwa w Kiszyniowie to uznana na arenie międzynarodowej platforma w dziedzinie sztuki
wizualnej Mołdawii, która ułatwia
dialog i łączy artystów różnych nurtów
i pokoleń.
Na wystawie zaprezentowano
192  obrazy 146  artystów z  35  krajów.

Niestety, niektórzy artyści, którzy
zgłosili się, ze względu na ograniczenia narzucone przez pandemię
nie mogli wysłać swoich prac. Spośród ogólnej liczby uczestników
53  pochodzi z  Republiki Mołdawii,
64 z Rumunii i  69  z  zagranicy. Po
raz pierwszy na tej wystawie zostały
zaprezentowane 24 prace laureatów
z lat ubiegłych, które znajdują się
w zbiorach Narodowego Muzeum
Sztuki.
W ramach VII Międzynarodowego
Biennale Malarstwa jedną z prestiżo-

wych nagród – Nagrodę Artmuseum
Narodowego Muzeum Sztuki Mołdawii otrzymała artystka z Polski Paulina
Żuk. Laureatka nagrody Artmuseum
otrzymała również zaproszenie do
zorganizowania indywidualnej wystawy w Narodowym Muzeum Sztuki,
a  po zakończeniu wystawy wybrane
prace Pauliny Żuk zostaną wystawione w Muzeum Sztuk Plastycznych
w  Jassach (Rumunia).
Wystawa była czynna do połowy
października 2021 roku.
Tatiana Mironik

PAULINA ŻUK – urodzona w Łodzi w 1994 r. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w pracowni malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego i dr hab. Igora Przybylskiego oraz w pracowni rysunku prof. Ryszarda Sekuły i dr hab. Łukasza Rudnickiego.
Prace dyplomowe Zjawisko powidoku-odbicie, rzeczywistość czy złudzenie? zrealizowała
pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego. Otrzymała wyróżnienie rektorskie oraz
nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za dyplom w ogólnopolskiej wystawie
o charakterze konkursowym Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019 w Gdańsku. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

Paulina Żuk, 1994
Polonia
VI
Tehnică mixtă, pânză
VI
Mixed media, canvas
2021
Premiul Muzeului Național
de Artă al Moldovei
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Festivalul Etnocultural „Unitate prin diversitate” din Republica Moldova se desfășoară în mod tradițional în
a doua jumătate a lunii septembrie. Festivalul a devenit o formă activă de susținere de către stat a dialogului
intercultural. Din cauza restricțiilor legate de situația pandemică, programul pentru Chișinău al ediției de
anul acesta a festivalului s-a desfășurat online. În orașele mai mici însă au avut loc concerte live. Asociațiile
polonezilor din Republica Moldova au prezentat cultura și tradițiile patriei lor istorice.
Festiwal Etnokulturowy „Jedność przez różnorodność” tradycyjnie odbywa się w Republice Mołdawii
w   drugiej połowie września. Festiwal stał się jedną z aktywnych form wspierania przez państwo mołdawskie
dialogu międzykulturowego i wymiany międzykulturowej. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią
koronawirusa, tegoroczną edycję festiwalu w Kiszyniowie zorganizowano w trybie online, natomiast w małych
miejscowościach koncerty zespołów odbywały się na żywo. Polonijne stowarzyszenia, działające na terenie
Mołdawii, również zaprezentowały kulturę i tradycje swojej historycznej ojczyzny.

Z Polską
w sercu i na ustach...
– Na Festiwalu
Etnokulturowym
w Głodianach
uczestnicy polonijnego
zespołu „Styrczańskie
Dzwoneczki”
zatańczyli polskie tańce
ludowe, a członkowie
stowarzyszenia
zaprosili gości festiwalu
na poczęstunek
daniami kuchni polskiej
– mówi Lilia Górska,
prezes Stowarzyszenia
„Styrczańskie
Dzwoneczki”.

– Przygotowany przez naszą organizację film
zawiera prezentacje tańców ludowych w wykonaniu
zespołu „Wesołe Babcie” oraz współczesnych polskich piosenek w wykonaniu młodzieży. Staraliśmy
się też krótko opowiedzieć o działalności naszego
stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że w ten sposób
trochę przybliżyliśmy Polskę widzom, którzy 19 września obejrzeli transmisję na Facebooku Agencji Relacji
Międzyetnicznych – powiedziała Oksana Bondarczuk,
prezes Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”.
Koordynatorem i organizatorem festiwalu są:
Agencja Relacji Międzyetnicznych w Kiszyniowie przy
współudziale władz lokalnych i Koordynacyjnej Rady
Stowarzyszeń Etnokulturowych.
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Patru dintre cele mai noi producții cinematografice poloneze le-au fost prezentate spectatorilor la cea de-a
17-a ediție a Festivalului de Film Polonez CinePOLSKA în perioada 3-7 noiembrie 2021.
Cztery z najnowszych polskich produkcji filmowych obejrzeli widzowie 17. edycji Festiwalu Polskich Filmów
CinePOLSKA, który odbył się w okresie 3-7 listopada 2021 roku w Rumunii i Mołdawii.

Festiwal Filmu Polskiego
w Rumunii i Mołdawii
Festiwal CinePOLSKA to niepowtarzalna okazja,
aby obejrzeć najnowsze polskie filmy nagradzane na
najważniejszych festiwalach w Polsce i na świecie.
Prezentowane filmy są często pokazywane przedpremierowo w Rumunii i Mołdawii, a niektóre z nich można
zobaczyć tylko podczas tego festiwalu.
Ze względu na sytuację pandemiczną, festiwal
CinePOLSKA odbył się online na platformie TIFF
Unlimited. Cztery filmy, które znajdowały się w programie festiwalu, można było oglądać przez pięć dni,
bez konieczności zakładania konta na platformie.
Pokazy były dostępne dla publiczności w Rumunii
i Mołdawii.
Organizatorem Festiwalu Filmu Polskiego CinePOLSKA jest Instytut Polski w Bukareszcie we współpracy z partnerami: Stowarzyszeniem Filmowców
Polskich i TIFF Unlimited.

Festivalul CinePOLSKA este o ocazie unică de a  vedea cele mai recente filme poloneze, premiate la cele
mai importante festivaluri din Polonia şi din lume. Filmele
prezentate sunt adesea proiectate în avanpremieră în
România și Republica Moldova, iar unele dintre ele pot
fi văzute doar în cadrul acestui festival.
Din cauza situaţiei pandemice, CinePOLSKA s-a
desfășurat online, filmele fiind proiectate pe platforma
TIFF Unlimited, între 3 și 7 noiembrie 2021. Cele patru
filme din program au putut fi vizionate timp de cinci zile,
nefiind necesară obligativitatea înfiinţării unui cont pe
platformă. Proiecțiile au fost disponibile pentru publicul
din România și Republica Moldova.
Organizatorul Festivalului de Film Polonez CinePOLSKA este Institutul Polonez din București, împreună cu
partenerii săi: Asociația Cineaștilor din Polonia și TIFF
Unlimited.

Festiwal CinePOLSKA –
doroczny festiwal filmowy,
którego celem jest
promocja polskiego kina
w Rumunii i Mołdawii.
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Jedną z produkcji prezentowanych na festiwalu to debiutancki film reżysera Jana Holoubka „25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMASZA KOMENDY”,
poruszający dramat, oparty na prawdziwych wydarzeniach, które wstrząsnęły całą Polską. W 2000 roku
młody Tomasz Komenda został niesłusznie skazany
na 25   lat więzienia za zgwałcenie i zabicie nastolatki. Po 18 latach surowego aresztu został ostatecznie
zwolniony. Film stara się znaleźć odpowiedzi na pytania, które wszystkich do dziś nurtują: Jak coś takiego
mogło się wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał czekać 18 lat na sprawiedliwość? W rolę głównego
bohatera wciela się młody aktor Piotr Trojan.

W ramach festiwalu odbyła się także premiera filmu
o   trudnych relacjach rodzinnych i toksycznych związkach w reżyserii Piotra Domalewskiego. W centrum
dramatycznej historii „JAK NAJDALEJ STĄD” jest
siedemnastoletnia Ola, która uczy się, jak poradzić sobie w obcym kraju. Wyjazd do Irlandii, skąd miała przywieźć ciało zmarłego ojca, jest dla Oli – granej przez
debiutantkę Zofię Stafiej – okazją do poznania siebie
i swojego ojca.

„(NIE)ZNAJOMI” w reżyserii Tadeusza Śliwy to polska adaptacja scenariusza włoskiego filmu „Dobrze
się kłamie w miłym towarzystwie” („Perfetti sconosciuti”) Paola Genovese, uwielbianego przez publiczność
na całym świecie. Historia z pozoru jest prosta: grupa
znajomych spotyka się na obiedzie, a ponieważ powiadomienia na telefonach nie dają im spokoju, decydują
się na nietypową grę. Każdy musi głośno czytać przychodzące wiadomości i odbierać połączenia na głośniku. Początkowy entuzjazm coraz bardziej zanika, gdy
coraz więcej tajemnic wychodzi na jaw.

PROGRAM CinePOLSKA 2021:
25 LAT NIEWINNOŚCI. Sprawa Tomasza
Komendy (reż. Jan Holoubek, 116 min.)
JAK NAJDALEJ STĄD
(reż. Piotr Domalewski, 96 min.)
(NIE)ZNAJOMI
(reż. Tadeusz Śliwa, 100 min.)
ZIEJA (reż. Robert Gliński, 108 min.)

Czwarty film w programie CinePOLSKA to poruszająca biografia księdza Jana Ziei, żołnierza, działacza
społecznego, kapelana „Szarych Szeregów”, współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników, aktywnego
uczestnika wojny 1920 z bolszewikami oraz w II wojnie
światowej. Opowieść napisana przez Roberta Glińskiego nie jest jednak przykładem kina patriotycznego,
ale historią przykładnego człowieka, który wyróżniał
się niepodważalnymi wartościami, takimi jak odwaga,
uczciwość, szczerość i docenienie wobec innych ludzi.
W rolę księdza mistrzowsko wciela się Andrzej Seweryn, legenda polskiego kina.
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8 października 2021 roku Ambasador RP w Republice Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk odwiedził Bibliotekę
Narodową w Kiszyniowie. Wizyta odbyła się w przededniu stulecia jednego z bohaterów wystawy „Tadeusz
Konwicki, Czesław Miłosz, Stanisław Lem, Tadeusz Różewicz – klasycy literatury polskiej XX wieku” –
poety Tadeusza Różewicza, najwybitniejszego przedstawiciela awangardy literackiej w Polsce i na świecie.
Pe 8 octombrie 2021, E.S. Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Polone la Chișinău,
domnul Bartłomiej Zdaniuk, a vizitat Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Vizita a avut loc în ajunul
centenarului unuia dintre protagoniștii expoziției „Tadeusz Konwicki, Czesław Miłosz, Stanisław Lem,
Tadeusz Różewicz: clasici ai literaturii poloneze din secolul al XX-lea” – Tadeusz Różewicz, exponent
strălucit al avangardei literare poloneze și universale.

Diplomați polonezi în vizită
la Biblioteca Națională
a Republicii Moldova
Pe 8 octombrie 2021, E. S.  Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Polone la Chișinău, domnul Bartłomiej Zdaniuk,
însoțit de doi membri ai corpului
diplomatic, a vizitat Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Diplomații au efectuat un biblio-tur, numit
simbolic „drumul cărții poloneze la
Biblioteca Națională”, vizitând consecutiv secțiile Carte veche și rară,
Colecția de arte și hărți, Audiovideoteca, Centrul Pro-European de
servicii și comunicare, unde le-au
fost prezentate diferite tipuri de pu-

blicații și documente poloneze (ediții
rare și de patrimoniu) din colecțiile
instituției.
În secția Literaturile lumii, diplomații au vizitat expoziția „Tadeusz
Konwicki, Czesław Miłosz, Stanisław Lem, Tadeusz Różewicz: clasici ai literaturii poloneze din secolul
al XX-lea”. Vizita oaspeților polonezi
a avut loc în ajunul centenarului
unuia dintre protagoniștii acestei expoziții – poetul Tadeusz Różewicz,
exponent strălucit al avangardei
literare din Polonia și din lume.
O altă expoziție vizitată în spațiul

bibliotecii, cu genericul „20  de ani.
20 de limbi vorbite/studiate în Republica Moldova”, conține printre
exponate manuale, dicționare și
enciclopedii în limba poloneză.
Pe parcursul întâlnirii, Excelența
Sa a discutat cu directorul Bibliotecii
Naționale, doamna Elena Pintilei,
despre colaborarea cu Biblioteca
Națională a Poloniei (Varșovia),
dezvoltarea relațiilor de colaborare
cu Ambasada Republicii Polone și
Institutul Cultural Polonez cu sediul
la București.
(anz)
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Czym zaskoczy cię Mołdawia?
JASKINIA „KOPCIUSZEK”
Zachwycająca krasowa jaskinia
„Kopciuszek” leży we wschodnio-europejskim regionie, na trójstyku
granic trzech państw: Ukrainy, Mołdawii i Rumunii. Mołdawsko-ukraińska granica przebiega bezpośrednio nad jaskinią. Jedyne wejście do
jaskini znajduje się na terytorium
Republiki Mołdawii, w  pobliżu
wioski Criva. Jaskiniowy labirynt
ciągnie się od wejścia w  kierunku
północno-zachodnim (w  stronę
Ukrainy) i północno-wschodnim
(w  stronę Mołdawii).
W jaskini panuje absolutna
ciemność i wyjątkowy mikroklimat. Zauważa się tutaj nietypowy
stosunek dwutlenku węgla i tlenu,
a  także zaskakującą, wielokolorową warstwę glinianej powłoki na
ścianach. Znaczna część jaskini
jest zalana wodą. Szacuje się, że
jest w niej około 20 jezior, wśród
nich na uwagę najbardziej zasługują Jezioro Niebieskie i Zielony
Labirynt.
Niedozwolone jest wejście do
jaskini w pojedynkę – bardzo łatwo
można w niej zabłądzić, dlatego
obowiązkowa jest asysta doświadczonego instruktora, dobrze znającego topografię labiryntów. Oprócz
tego wymagane są: specjalna
odzież i obuwie, oświetlenie, kask.
W niektórych salach jaskini
speleolodzy ulepili figurki z różnokolorowej gliny. Są to rzeźby
Kopciuszka, Dinozaura, Konia,
Myszy. Figury te są swego rodzaju
znakami dla niedoświadczonych
badaczy.
Opr. Julia Kiryłłowa
Tłum. Lucyna Otwinowska
Od 1991 roku jaskinia jest znana też
pod inną nazwą – jaskinia im. Emila
Racovită, na cześć rumuńskiego
speleologa.
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Decorațiuni extraordinare, luminițe multicolore, mirosuri delicioase, atmosferă de basm! Cui nu-i plac
târgurile de Crăciun? În Polonia, acestea sunt din ce în ce mai populare. Iată câteva dintre cele mai frumoase!
Cudowne dekoracje, sznury świateł, smakowite zapachy i jedyna w swoim rodzaju atmosfera – któż nie lubi
świątecznych jarmarków? W Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Poznajcie te najciekawsze!

Najpiękniejsze Jarmarki
Bożonarodzeniowe w Polsce

Organizowane
w polskich miastach jarmarki
bożonarodzeniowe rozwijają
się z roku na rok, nawiązując
do niezwykle popularnej
tradycji Niemiec i innych
krajów Europy Zachodniej.
Na jarmarkach bożonarodzeniowych kupić można różnego
rodzaju rękodzieło, wysokiej
jakości ozdoby świąteczne,
prezenty, regionalne przysmaki
i wiele innych rzeczy.
Organizuje się coraz więcej
wydarzeń towarzyszących
i atrakcji.

WROCŁAW
Do ścisłej czołówki polskich
jarmarków bożonarodzeniowych
z pewnością zaliczyć trzeba ten
odbywający się na wrocławskim
rynku. Najbardziej rozpoznawalnym elementem dekoracji jest tu
wielki Świąteczny Wiatrak. Od
strony ulicy Świdnickiej ustawiana
jest brama, po przekroczeniu której
przenosimy się do zaczarowanej
krainy. Przygotowano sporo atrakcji dla dzieci.
Mogą poznać najpiękniejsze
baśni w Bajkowym Lasku, pokręcić
się na karuzeli „Rudolf i przyjaciele”, wziąć udział w warsztatach
rękodzielniczych czy spróbować

przejść Zimowy Labirynt. Przygotowano także bogaty program
artystyczny z występami na żywo,
Baśniową Paradą Elfów i Reniferów czy Przywitaniem Mikołaja.
Natomiast różnorodność sprzedawanych artykułów i smakołyków
może przyprawić o zawrót głowy.
Znajdziemy tu nie tylko tradycyjne
polskie potrawy, ale i francuskie
naleśniki czy słodkie hiszpańskie
churros. Sprzedawane są wysokiej
jakości wyroby z całego świata,
biżuteria, ceramika, rzeźby, dekoracje, odzież i ozdoby. Tylko
podczas jarmarku można też
spotkać Krasnala Prezentusia,
który spełnia świąteczne życzenia.
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GDAŃSK
Gdański jarmark odbywa się tradycyjnie na Targu Węglowym pomiędzy
dwoma słynnymi bramami – Złotą
i  Wyżynną. Powstają tu wówczas
iście bajkowe dekoracje z Anielskim Młynem, Zaczarowaną Karetą,
w   której można zrobić sobie zdjęcie,
olbrzymimi bombkami czy Przystanią
pod Jemiołą specjalnie dla zakochanych. Świetnej zabawy symulator
lotu saniami, gadający ludzkim głosem Łoś Łucek czy piękna karuzela
wenecka.
Na świątecznie przystrojonych
kramach rzemieślnicy sprzedają biżuterię, ceramikę czy ręcznie wykonaną
odzież, a dla podniebienia przygotowano tradycyjne wędliny czy pierogi.
W pobliskiej Zbrojowni odbywa się

Świąteczny Jarmark Sztuki, organizowane są konkursy i przedstawienia.
W Gdańsku w tym roku Jarmark rozpocznie się wcześniej niż w ubiegłym
roku – już 19 listopada i potrwa aż do 24 grudnia.

KRAKÓW
Najstarszy i chyba najbardziej
znany jarmark bożonarodzeniowy
w Polsce, który odbywa się w magicznej scenerii Rynku Głównego.
Krakowskie Targi Bożonarodzeniowe, bo tak oficjalnie się nazywają,
w 2008 roku zostały uznane przez
„Times” za jeden z najpiękniejszych
jarmarków w Europie, a w 2016
w   podobnym plebiscycie doceniło
je CNN. Z innymi znanymi europejskimi jarmarkami Kraków może
konkurować nie tylko śnieżną aurą
(której na wielu jarmarkach Europy
Zachodniej brak), ale także lokalnymi
przysmakami, jak oscypek z grilla czy
grzaniec galicyjski. Wśród pamiątek
i prezentów warto zwrócić uwagę na
charakterystyczne dla regionu wyroby
z wełny. Do największych atrakcji

tego jarmarku należy Korowód Kolędniczy czy pokaz Dziadów. W 2021 r. roku
impreza odbędzie się w dniach 26.11-26.12 oraz jako nowość od 27.12.2021
do 02.01.2022 r.

HISTORIA JARMARKÓW BOŻONARODZENIOWYCH
Swoje początki jarmarki mają w XIV-wiecznych Niemczech. Wszystko zaczęło się od
jednodniowych targów, na których kupcy wystawiali swoje produkty. To tam mieszkańcy miast
i okolicznych wsi mogli zaopatrzyć się w niezbędne podczas świąt produkty. W kolejnych stuleciach
jarmarki przekształciły się w wielodniowe wydarzenia. Za najstarszy jarmark bożonarodzeniowy
uznawany jest ten w Dreźnie – Striezelmarkt. Odbywa się on do tej pory. W 2021 roku władze Saksonii
zadecydowały o anulowaniu jarmarków ze względu na sytuację pandemiczną w kraju.
Obecnie jarmarki odbywają się w wielu polskich i europejskich (zwłaszcza w Niemczech i Austrii)
miastach. Stały się nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia i gromadzą ogromną liczbę
ludzi. Trudno się temu dziwić, bo wieczorem są to najlepsze miejsca, aby poczuć magię świąt.
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Emiratele Arabe Unite au inaugurat EXPO 2020. Cu întârziere de un an, din cauza pandemiei de coronavirus,
în octombrie 2021, expoziția mondială și-a deschis, în cele din urmă, porțile. Tot atunci a fost deschis și
pavilionul Poloniei.
Ruszyło EXPO 2020 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Opóźniona o rok, przez pandemię
koronawirusa, w październiku 2021 roku wystawa światowa otworzyła wreszcie swe podwoje. Wraz
z nią otwarto polski pawilon.

Prezentacja Polski
na EXPO 2020
Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Wystaw Światowych – największych i najbardziej
prestiżowych wydarzeń na świecie
o charakterze promocyjno-gospodarczym. Expo 2020 Dubai stanowi
dla Polski szansę na wzmocnienie
pozytywnego wizerunku na arenie
międzynarodowej, prezentację
polskiej kultury, jak i promocję gospodarczą. Założeniem wydarzenia
jest wielowymiarowa prezentacja
technologii i firm reprezentujących
branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego
na rynki Bliskiego Wschodu, a tym
samym realny wzrost transakcji
biznesowych.

Polska znalazła się w ekskluzywnym gronie kilkudziesięciu
krajów, które budują własny pawilon
na Wystawie Światowej EXPO 2020
w  Dubaju. Pawilon Polski będzie
główną areną prezentacji oraz nośnikiem informacji o Polsce.
Pawilon narodowy Polski zbudowany z drewna wyróżnia się
na tle innych stoisk narodowych
(króluje stal i szkło). I od początku
wystawy otwartej 1 października
2021  r. przyciąga zainteresowanie
zwiedzających. Nie tylko wyglądem, ale też m. in. wewnętrzną
i  zewnętrzną strefą dla dzieci (mini
plac zabaw na świeżym powietrzu
przed pawilonem), ofertą kulturalną

(już pierwszego dnia odbyły się
minirecitale szopenowskie oraz
koncert Karoliny   Cichej & Spółki)
oraz gastronomiczną (polską restaurację usytuowano na zewnątrz
pawilonu wzdłuż pasażu, w którym
zlokalizowane są m. in. pawilony
Korei Południowej, Belgii, Francji,
Tajlandii, Iranu i Chile).
Obiekt o powierzchni ponad
2 000 metrów2 ma drewnianą fasadę
oraz rzeźbę kinetyczną, symbolizującą stado ptaków. Elementem
ekspozycji jest artystyczna instalacja multimedialna „Polski Stół”,
składająca się ze 120 modułów
z polskiego drewna i modułów
specjalnych, wykonanych przez

Spektakularna wizytówka Polski przyciąga niebanalną architekturą i nawiązaniem do natury

czołowych artystów, architektów
i inżynierów. To instalacja, która
symbolizuje znaczenie hasła polskiej ekspozycji – „Kreatywność
inspirowana naturą”.
Generalnie jednak Polska stawia
na biznes i przedstawienie oferty
ekonomiczno-gospodarczej oraz
turystycznej kraju. Odbędzie się
ponad 1000 spotkań promujących
m. in. przedsiębiorców, regiony
i  różne gałęzie przemysłu. W  różnych formatach zaprezentuje się
w Dubaju ok. 2,5 tys. polskich firm.
Większość na żywo w polskim pawilonie, a część na odległość poprzez
prezentacje medialne.
EXPO po raz pierwszy organizowane jest w kraju arabskim i na
Bliskim Wschodzie. Emiratczycy
jako gospodarze wydarzenia przykładają dużą staranność do nagłośnienia i oprawy tego wydarzenia.
W centrum, ale i w najdalszych
zakątkach Dubaju ustawiono tablice, znaki oraz zawieszono plakaty
informujące o EXPO 2020.
Motywem przewodnim Expo
2020 jest hasło „Connecting minds,
Creating the future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”.

Już podczas pierwszego dnia wystawy pojawiły się tysiące gości z całego świata. Gospodarze EXPO 2020 w Dubaju spodziewają się finalnie
18 mln  gości, którzy przez najbliższe sześć miesięcy złożą 25 mln wizyt.
Expo 2020 Dubai potrwa do 31 marca 2022.
W dniu 1 października 2021 r. został wprowadzony do obiegu
znaczek pocztowy o wartości 8,00 zł, emisji „Wystawa Światowa
EXPO 2020 w Dubaju”. Emisja znaczka przeniesiona z 2020 z powodu pandemii COVID-19.
Na znaczku i kopercie FDC przedstawiono wizualizację Pawilonu Polski. Autorem projektu oraz koncepcji architektoniczno-tematycznej jest warszawska pracownia WXCA. Architektura
Pawilonu odnosi się w sposób czytelny do hasła mobilności.
Tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową
konstrukcję, która zaprasza
odwiedzających do odpoczynku w  cieniu rozłożystego
zadaszenia i kontemplacji
unoszącej się ponad głowami gości instalacji – rzeźby
kinetycznej wyobrażającej
lecące stado ptaków.
Projekt został zrealizowany w ścisłej współpracy
z wnioskodawcą, Polską
Agencją Inwestycji i Handlu.
źródło: Poczta Polska
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Słuchaj radia Polskie Retro Plus
Druga połowa XX wieku to czas
ciepłej, słodkiej niekomercyjnej muzyki, kiedy szczególnie doceniono
piękną poezję i przyjemną melodię.
Właśnie wtedy na antenie pojawili
się najsłynniejsi polscy wykonawcy: Czerwone Gitary i Seweryn Krajewski, Maryla Rodowicz, Krzysztof
Krawczyk i Trubadurzy z romantycznymi balladami i psotnymi kom-

Same
ki!
piosen

pozycjami; filozoficznie myślący
Czesław Niemen, Marek Grechuta
i Stan Borys; lider polskiego bluesu
Breakout; folklorystyczni No To Co
i Skaldowie; wspaniałe Alibabki,
Andrzej i Eliza, Dwa Plus Jeden
i wiele innych polskich zespołów
i solistów.
Dziś grają i śpiewają dla was
w  stacji Polskie Retro Plus.

https://101.ru/radio/channel/165
– słuchaj za darmo!
A doua jumătate a secolului XX
a fost epoca muzicii necomerciale,
a muzicii calde și blânde, o epocă
în care erau apreciate versurile frumoase și melodiile plăcute. Atunci
au început să fie difuzați la radio:
„Czerwone Gitary” și Severyn Krajewski, Maryla Rodowicz, Krzysztof
Krawczyk și „Trubadurzy”, cu balade romantice și melodii vioaie;

Czesław Niemen, Marek Grechuta i
Stan Borys, cu piese ce conțin meditații filosofice; „Breakout”, liderul
bluesului polonez; „No To Co” și
„Skladowie”, cu influențe din folclor; minunații „Alibabki”, „Andrzej
și Eliza”, „Dwa plus Jeden” și mulți
alți interpreți polonezi și formații.
Astăzi îi puteți auzi la postul de
radio Polskie Retro Plus.

 bieżące wydarzenia kulturalne  relacje z wystaw i muzeów  festiwale
 koncerty  recenzje filmów i książek
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